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NIOU NIEUWS
PUBLICATIE VAN DE STICHTING COMITE MAASTRICHT - NIOU

In deze laatste Niou Nieuws van dit jaar geven we u een korte 
samenvatting van de lopende projecten die het Comité ondersteunt 
en de resultaten die behaald zijn in 2012. Meer achtergrondin-
formatie over comité Maastricht-Niou en een volledig projecten 
overzicht vindt u op onze website www.maastrichtniou.nl 
We hopen ook in 2013 weer met succes onze bijdrage te kunnen 
leveren aan een groen Burkina Faso.

In het dorp Imiga worden voor en door 40 families groentetuinen 
aangelegd. Dit project is door het comité in 2012 goedgekeurd 
en de aanbetaling voor de uitvoering van de 1e helft is inmiddels 
gedaan. 

Het project vindt haar oorsprong in 2006 toen een dorpontwikke-
lingsraad werd gestart. Deze raad brengt alle dorpspartijen samen 
en coördineert de ontwikkelingsactiviteiten. Zij realiseerde zich dat 
het intensifiëren van landbouw, ook en juist buiten het regensei-
zoen, een belangrijk instrument is om de levensomstandigheden 
te verbeteren. De droge periode leent zich namelijk vooral voor de 
productie van uien, tomaten en kool waardoor de bevolking beter 
in staat is in haar eigen primaire levensbehoeften te voorzien. Daar-
naast worden door de verkoop financiële middelen gecreëerd.
 
De groentetuin is 2 hectare groot, opgedeeld in 40 percelen. Voor 
de watervoorziening wordt gebruik gemaakt van een nabij gelegen 
waterreservoir dat het dorp eerder heeft aangelegd. Om het water 
in de tuin te krijgen wordt een motorpomp aangeschaft en waterlei-
dingen gelegd. Zoals bij al onze projecten, vormt de opleiding voor 
de gebruikers van de tuin een belangrijk onderdeel van het project.

De dorpontwikkelingsraad heeft ook plannen voor de bouw van 
een silo voor de opslag van de groenten. De voorraad kunnen ze 
vervolgens verkopen als de marktprijzen het beste zijn. Voor de 
financiering van deze silo doet Imiga geen beroep op ons comité. 
Zij willen de bouw betalen uit de opbrengst van de verkoop van de 
groenten.
 
Wederom een goed voorbeeld van hoe Pierre in nauwe samenwer-
king met een dorp, leert hoe ze gezamenlijk verantwoordelijkheid 
kunnen nemen voor de ontwikkeling van het dorp. Het toont ook 
de meerjarige voorbereiding die 
door Pierre en een lokale gemeen-
schap wordt gedaan voordat een 
verzoek tot ondersteuning bij ons 
comité binnen komt.

Groentetuinen imiGa
intensifiëren landbouw-

productie

Prettige Feestdagen
dit is nitaaBO in het mooré

Een tiental boeren heeft afgelopen jaren een opleiding gevolgd in 
het door ons gefinancierde Centre de Formation. Zij hebben er 
nieuwe technieken geleerd die hen in staat stellen op een duurzame 
manier om te gaan met hun grond en vegetatie. Zo kunnen belang-
rijke inheemse boomsoorten behouden blijven en wordt uitputting 
van de grond tegengegaan. Het Centre de Formation leert de 
cursisten hun ook de opgedane kennis te delen met anderen uit het 
dorp door het geleerde samen in de praktijk toe te passen. Goed voor 
de verspreiding van kennis, de duurzaamheid van grond en vegetatie 
én verbetering van de levensomstandigheden op de korte termijn.

In juli 2011 werd ons gevraagd een tiental boeren te helpen hun 
kennis met 20 andere boeren te delen. Het project is gericht op 
herstel van de vegetatie door herbebossing en op verhoging van de 
landbouwopbrengsten door toepassing van die verbeterde technie-
ken. Hierbij hoorde ook de techniek van productie en gebruik van 
organische bemesting (compost).

In totaal zijn nu 30 boeren bezig met de herbebossing van inheemse 
bomen en passen zij de verbeterde landbouwtechnieken toe. Het 
project voorziet o.a. in de aanschaf van bomen, werkmateriaal zoals 
schoppen, kruiwagens en houwelen, materiaal voor een omheining 
en de aanleg van een put en compostinstallatie. De boeren nemen 
een deel van de kosten voor eigen rekening. 

In juni jl. vernamen we dat inmiddels gestart was met het planten 
van 4 ha. bomen voor de dorpen Koulwéogo, Pimalga en Tibin. 
Landbouwtechnieken worden uitgevoerd in de dorpen Boulwando, 
Meguet, Nahoubé en Fatimatinga. Voor de aanschaf van de nog 
resterende 1.000 bomen en de uitvoering van de resterende 
werkzaamheden hebben wij inmiddels het 
tweede deel van de begroting overgemaakt.

Rond kerst zie je in Burkina in de 
woonwijken vaak kerststallen op 
straat. Ze zijn gemaakt van klei en 
geplaatst vóór de muur rond het huis.
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wilt u ons steunen?
T.n.v. Stichting Comité Maastricht-Niou te Maastricht

ING Bank: 507 307
SNS Bank: 85.88.89.900

“Groen voor burKina faso”
In dit Niou Nieuws is te lezen hoe onze projecten verlopen en welke plannen 

er zijn in Burkina Faso. Mocht u geïnteresseerd zijn en ons willen steunen, 
dan zijn wij blij met elk bedrag dat u aan ons overmaakt. 

Alvast namens de Burkinabé bedankt: Barka!

In het kader van groenbeheer en -aanplant in de gemeente 
Méguet werd in 2010 in het jaarlijkse programma van Association 
Solidarité pour un Développement Communautaire (ASDC) een 
fruitbomenproject gestart in partnerschap met ons comité. Alle 
huishoudens van de stad Méguet kunnen hieraan deelnemen. 
Waarom in Méguet? Gebleken is dat juist daar een tekort is aan 
fruit voor consumptie, als een gevolg van onvoldoende groendek-
king aan bomen en struiken. Er worden niet genoeg vruchten 
geproduceerd om aan de behoefte van de bevolking te voldoen. 
Het project omvat de volgende activiteiten:
 - de aanplant van 1.000 voornamelijk fruitbomen,
 - opleiding ter ondersteuning van groenprojecten: video-
  projectie, debat, openbare bespreking, theater-actie,
 - een prijs voor de beste aanplant.

Het initiatief is in 2010 van start gegaan met als hoofddoel bij te 
dragen aan het herstel van de beplantingen en de zelfvoorziening 
in voedsel door de productie van vruchten bij de huishoudens zelf.
Daarnaast heeft dit project tot doel:
 -  de plaatselijke initiatieven in de bestrijding van de 
  woestijnvorming te ondersteunen,
 -  de bevolking te betrekken in het proces naar zelfvoorziening   

 in voedsel en bewust te maken van het belang van 
  groenbehoud en aanplant en
 -  een dynamiek te bewerkstelligen tussen ASDC en de 
  plaatselijke bevolking van de gemeente Méguet.
 
Het project is momenteel grotendeels uitgevoerd met als resultaat 
een aanplant van de meeste bomen met bijbehorende 
bescherming. De aanplant van de laatste bomen zal dit jaar nog 
worden afgerond. Inmiddels is al gestart met de opleiding die 
voorzien was na de aanplant om de plaatselijke bevolking verder 
te ondersteunen in het beheer en behoud van de aanleg.
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oud-oud-penninGmeesters Herstel beplantinG en 
voedselvoorzieninG

In september heeft het comité twee 
maal op een zondagmiddag acte de 
présence gegeven in Mondo Verde bij 
onze informatiestand. Beide keren had-

den we veel aanloop van bezoekers van het park. Er is informatie 
verstrekt over Groen voor Burkina Faso en de werkwijze van het 
comité. Vanwege de leuke sfeer en de enthousiaste bezoekers zijn 
we van plan om ook in 2013 op een aantal zondagen aanwezig te 
zijn in het park.

mondo verde

 Kerstactie
Ook dit jaar is er een kerst-
actie op de Aloysiusschool in 
Maastricht voor ‘Groen voor 
Burkina Faso’. De leerlingen 
van de hoogste klassen gaan 
Mestreechter Steerkes en 
mokkaboontjes van onze 
sponsor Blanche Dael verko-
pen. De actie is gestart na 
een korte presentatie en het 
tonen van de film Barka. De 
chocolaatjes zijn mooi ingepakt 
en inmiddels is de verkoop 
gestart.

In het vorige Niou 
Nieuws heeft u 
kunnen lezen 
dat ons comité 
een nieuwe 
penningmeester 
heeft. Op deze 
foto ziet u onze 
huidige voorzit-
ter Frédric Petit 
op het moment 
dat de afgetreden 
penningmeester 
als dank een fles 

wijn overhandigd krijgt. Onze oud-oud-penningmeester Mart van 
Heugten en onze oud-voorzitter Sjef Vink kijken toe. 


